Η

τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι καινούργιο αλλά σίγουρα είναι κάτι που
εξελίσσεται με απίστευτη ταχύτητα και αποτελέσματα χάρη στη μηχανική μάθηση.

Από τις πολλές παλαιότερες εφαρμογές που φτάνουν μέχρι σήμερα είναι και η
διαφήμιση στο επιγραμμικό περιβάλλον.
Η τεχνική της διαφήμισης εξελίσσεται όσο η μηχανή μαθαίνει και οι άνθρωποι δίνουν
δεδομένα.
Η αυτοματοποιημένη απόφαση για το τι διαφήμιση θα δει ο χρήστης, ποιου
διαφημιζόμενου και με ποια στόχευση, εξαρτάται από το πόσο λεπτομερή είναι τα
δεδομένα της περσόνας και από τα πρότυπα που έχουν εισαχθεί στη μηχανή.
Τα προσωπικά δεδομένα μέσω του profiling και του ψυχογραφήματος του υποκειμένου
διευκολύνουν καμπάνιες πλύσης εγκεφάλου από πολιτικά υποκείμενα και αμφιλεγόμενες
θεματικές στον πολιτικό διάλογο.
Από την εποχή της χρήσης των emails των στελεχών της ENRON για την εκπαίδευση του
αλγορίθμου, η τεχνητή νοημοσύνη έχει στιγματιστεί για προκατάληψη.
Στην πολιτική διαφήμιση η προκατειλημμένη τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση
αποκτούν άλλη διάσταση όπως απέδειξε η εκλογή Τραμπ, το Brexit το δημοψήφισμα για τις
εκτρώσεις στην Ιρλανδία, ο Μπολσονάρο κα.

Τ

ο στοίχημα που κερδίζει πάντα η μηχανή είναι να δημιουργήσει πόλωση γύρω από τα
πολιτικά διακυβεύματα, να υπερπροβάλλει τους υποψηφίους και ξεχωρίζοντας τους
αναποφάσιστους ψηφοφόρους να τους στοχεύσει με περιεχόμενο. Μιλάμε για
πλύση εγκεφάλου για θέματα διακρίσεων όπως ο ρατσισμός, για οικονομικά και κοινωνικά
ζητήματα.

Η

διαδικασία της στόχευσης των ψηφοφόρων που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει
εμπεριέχει πολλά ερεθίσματα για να μπει ο χρήστης σε δημόσιο διάλογο (ακόμη
και όταν διαβάζει χωρίς να αντιδρά). Συνήθως λαμβάνει περιεχόμενο που του
κεντρίζει το ενδιαφέρον (χρόνος παραμονής σε σελίδα ή ακόμη και διάδραση τον
κατηγοριοποιεί με βάση την προτίμηση και την πεποίθηση). Το περιεχόμενο αυτό
δημιουργείται αποκλειστικά για κάθε κατηγορία και δεν περιλαμβάνει απαραίτητα
προτάσεις για κάποιον υποψήφιο.

Ο

επηρεασμός και η διάδραση που προκαλείται στο υποκείμενο αποκαλύπτει
συναίσθημα διευκολύνοντας τη μηχανή να δημιουργήσει το ψυχογράφημά του.
Αυτό επιτυγχάνεται με προβολή πολωτικών θεμάτων του πολιτικού διαλόγου και
με τη μέθοδο του θορύβου που προκαλεί το resharing και το astroturfing. Η
παραπληροφόρηση, η ρητορική του μίσους και η δοσολογία ισχυρισμών και σχολίων στο
περιεχόμενο, είναι βασικά εργαλεία σε μια τέτοια καμπάνια.

Ε

άν όμως το άτομο πρέπει να είναι ελεύθερο να λάβει πολύπλευρη ενημέρωση για να
διαμορφώσει ελεύθερη δημόσια άποψη, όπως επιτάσσουν τα θεμελιώδη
δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και αποτυπώνουν όλα τα συντάγματα των
χωρών του δυτικού κόσμου, τότε όσα προείπαμε προφανώς είναι σε πλήρη αντίθεση αφού
στοχεύουν στην καλλιέργεια και εμπέδωση συγκεκριμένων πεποιθήσεων και συνεπώς σε
πολιτικές επιλογές που δεν συνάδουν με τις έννοιες των δίκαιων και ελεύθερων εκλογών.

Η

δημοκρατία πρέπει να στηρίζεται σε ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να πειστούν
εφόσον λάβουν έγκυρη και πολύπλευρη ενημέρωση. Αν η ενημέρωση έχει
πολωτικά χαρακτηριστικά, ή παραπληροφορεί, τότε επιδιώκει να αυξήσει τον
αριθμό των υποκειμένων που θα μεταβάλουν απόψεις και θα ψηφίσουν αυτό που
προτείνουν τα στρατευμένα πολιτικά ακροατήρια.

Α

υτά τα ακροατήρια επιδεικνύουν υπεδραστηριότητα και οι actors δεν είναι πάντα
αυθεντικοί χρήστες. Για να διογκωθούν οι ενυτυπώσεις και να επηρεαστούν πολύ τα
συναισθήματα των ψηφοφόρων χρησιμοποιούνται ρομπότ λογαριασμοί μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό συνέβη σε 70 χώρες το 2019 σύμφωνα με το Computational
Propaganda Project

Ο

ι καμπάνιες αυτές είχαν τα εξής χαρακτηριστικά: κεκαλυμμένη στον πολιτικό λόγο
ρητορική του μίσους, προκαταλήψεις και διακρίσεις για την καταγωγή και τον
σεξουαλικό προσανατολισμό, οικονομική ανέχεια και μεγάλες δόσεις
παραπληροφόρησης και συνωμοσιολογίας. Προφανώς παράνομο και προσβλητικό
περιεχόμενο. Στο σύγχρονο κόσμο της ρευστής κατάστασης το μεταναστευτικό, οι
διακρατικές διαφορές και οι περιφερειακές συγκρούσεις αυξάνουν δραματικά την χρήση
προσωπικών δεδομένων και ακραίου στοχευμένου περιεχομένου.

Α

ν θέλουμε ένα παράδειγμα που δεν κρίνεται ως ακραίο αλλά είναι ενδεικτικό του
διαφορετικού περιεχομένου που βλέπουν οι χρήστες για να αιτιολογηθεί η
μισαλλοδοξία ή να προετοιμαστεί μια περιφερειακή σύγκρουση μπορούμε να
δούμε τους χάρτες της Ινδίας και του Πακιστάν ή της Κριμαίας με τη βοήθεια της Google
που ενσωμάτωσε στον αλγόριθμο την εθνικιστική προκατάληψη με βάση τον
γεωπροσδιορισμό. Σκεφτείτε την αντίστοιχη περίπτωση με τη λωρίδα που συνδέει τα
συμφέροντα της Τουρκίας με τη Λιβύη.

και εντάξει τι βλέπουμε εμείς, αλλά τι βλέπει ο υπόλοιπος
κόσμος? Ποιος το αποφασίζει αυτό?

Τ

ο περιεχόμενο απλώς μπορεί να είναι ψευδές. Αυτό που λέγεται fake news και έχει
γίνει αγαπημένη έκφραση κάθε πολιτικού που χαρακτηρίζει έτσι τους ισχυρισμούς
των αντιπάλων. Η πιο αποτελεσματική τεχνική είναι τα deep fakes δηλαδή τα βίντεο
που δείχνουν κάτι που δεν είναι αληθές ή έναν ηγέτη να ανακοινώνει κάτι αλλά χωρίς αυτό
να είναι πραγματικότητα. Ο αλγόριθμος μοιράζει την κατασκευασμένη πραγματικότητα
που βάζει λόγια σε άλλα στόματα ή δημιουργεί σκηνές για να πείσει πιο εύκολα και το
στέλνει στα μάτια κάποιου που έχει προδιάθεση να πειστεί σύμφωνα με την ανάλυση του
ψυχογραφήματός του.

Μ

ε ποιο μαγικό τρόπο μπορούμε να ξέρουμε τι περιεχόμενο θέλει να δει ο
καθένας και πως ,μπορούμε να το στείλουμε σε κλάσματα δευτερολέπτου
εμπρός από τα μάτια του? Το θέμα βέβαια είναι να κατανοήσουμε το τι κάνει ο
αλγόριθμος και κυρίως η επεξηγησιμότητα αυτής της λειτουργίας. Στην περίπτωση της
τεχνητής νοημοσύνης, του αλγορίθμου δηλαδή που με μηχανική μάθηση παράγει
αυτοματοποιημένες προτάσεις περιεχομένου για τον κάθε άνθρωπο, η διαφήμιση έχει
μεταξύ άλλων την τεχνική του RTB. Johnny Ryan Chief Policy & Industry Relations Officer
at Brave

ad server: συγκεντρώνει, μοιράζει τα δεδομένα και
αποφασίζει στο τι περιεχόμενο θα σταλεί στο κάθε άτομο
Supply side platform: μανατζάρει τις θέσεις διαφήμισης
Ad exchanger: διευκολύνει την αγοραπωλησία θέσεων διαφήμισης
Demand side platform: διευκολύνει τους αγοραστές στη διαφήμιση programmatic
DMP: συγκεντρώνει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μέσω τεχνητής νοημοσύνης
VV: ελέγχει ο διαφημιζόμενος αν τοποθετήθηκε σωστά η διαφήμισή του

Μ

ια προσεκτική ματιά στον κώδικα διαφήμισης της Google ή του IAB αποκαλύπτει
εκατοντάδες, απλά και ευαίσθητα, προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη ενός
website εμπλουτισμένα από τα δεδομένα του ίδιου χρήστη από την Data
management platform του διαφημιστή και τη βάση δεδομένων του Data broker. Johnny
Ryan Chief Policy & Industry Relations Officer at Brave

Τ

ο θέμα είναι ότι η σε πραγματικό χρόνο στόχευση, η επαναληψημότητά της και η
μικροστόχευση σε κοινά με πολλά δεδομένα έως τον κόκκο της άμμου, δείχνει να
αναπτύσσεται παρά τον GDPR. Το θέμα αφορά στην επιβίωση της βιομηχανίας των
ψηφιακών μέσων και της online διαφήμισης. Έτσι εξηγείται και η σύγκρουση για τον
Κανονισμό ePrivacy.

και όλα αυτά παρά τους κραδασμούς για τα cookies & 3third
parties

Α

υτό μάλλον είναι φυσιολογικό όταν η αναγνώριση προσώπου γίνεται με τη
βοήθεια της αναγνώρισης συναισθημάτων, εργαλείο αυτόματης στόχευσης
τουλάχιστον για την ώρα στο εμπορικό περιβάλλον. Μια επίσκεψη σε κατάστημα
αλλάζει την εμπειρία χρήστη που έχει αναγνωριστεί και που κατά τη μηχανή διακατέχεται
από θετικά ή αρνητικά αισθήματα. Στα εργαλεία διακυβέρνησης γίνεται πιο ενδιαφέρον.
Στις διαδηλώσεις, κυρίως για τους ακτιβιστές περιβάλλοντος είναι δεδομένο ότι γίνεται
χρήση προηγμένων συστημάτων. Στην Κίνα γίνεται για σωφρονισμό και αξιολόγηση του
πολίτη, σε άλλες χώρες για προληπτική αστυνόμευση. Μια φωτογραφία με πολιτικό ή μια
λήψη σε διαδήλωση ή σε χώρο πολιτικής εκδήλωσης αρκούν για ταυτοποίηση και
κατηγοριοποίηση του υποκειμένου και απομένει να εστιάσει η μηχανή στα συναισθήματα
για να κάνει προβλέψεις.

Η

νευροπολιτική εξελίσσεται για να βοηθήσει την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της
πολιτικής διαφήμισης. Να σημειωθεί ότι πάνω από 100 χρόνια οι επιστήμονες του
χώρου, πέρα από τα προφανή, δεν έχουν αναγνωρίσει με ασφαλή τεκμηριωμένη
μέθοδο, patterns εκφράσεων και συναισθημάτων. Ωστόσο, η αγορά προχωρά ακάθεκτη.
Εσχάτως χρησιμοποιώντας και τη φωνή για να αναγνωρίσει συναισθήματα για την επιτυχία
πολιτικής καμπάνιας και να προβλέψει την ψήφο.

Μ

ια ματιά ή το ποντίκι σταθερό σε ένα σημείο δημιουργεί έναν χάρτη θερμότητας
του ενδιαφέροντος στην οθόνη. Η εικόνα είναι το μαγικό περιεχόμενο. Μόλις 13
millisecond αρκούν για να κατανοηθεί από τον ανθρώπινο εγκέφαλο το συναφές
περιεχόμενο και να γίνει ανάκληση συναισθημάτων (συναισθηματική μνήμη) ώστε να
διαδράσει το υποκείμενο. Άρα η φυτεμένη στον αλγόριθμο προκατάληψη ενεργοποιείται.

Σ

υμπεράσματα:
Όποιος μπορεί να πληρώσει αυτές τις πανάκριβες καμπάνιες θα έχει πάντοτε το
πλεονέκτημα να επηρεάσει τους ψηφοφόρους.

Η τελική ρύθμιση για το RTB δεν έχει δοθεί αν και υπάρχουν πολλές μελέτες και
αποδεικτικά ότι είναι ισχυρή παρέμβαση στις εκλογικές διαδικασίες
Ο ePrivacy έχει βρεθεί σε συμπληγάδες μεταξύ χωρών των 27 αλλά και μόνον η συζήτηση
επ’ αυτού οδηγεί τις μεγάλες πλατφόρμες σε αλλαγές του επιχειρηματικού μοντέλου με
διάθεση να καταργήσουν τα cookies και τα pixels.

